
O País   Localizado na África Ocidental, a República do Gana faz fronteira com Burkina Faso, Costa do Marfim e Togo, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico ao sul. Gana possui uma extensão territorial de 238.533 km², com uma população de aproximadamente 27,2 milhões de habitantes, sendo Acra sua capital e a sua maior cidade. Gana tem uma das economias mais es-táveis do continente africano, sendo esta voltada prin-cipalmente para a exploração de diamantes, ouro, bauxita e madeira. O cacau é um produto importante para o país, sendo o segundo maior produtor mundial de cacau. Politicamente, Gana possui um sistema de governo multipartidário com parlamento unicameral e um presidente eleito pelo voto universal. O país faz parte de Organizações Internacionais como a ONU, OMC, OUA e FMI.   Demografia Religiosa  Antes de ser colonizada pelos britânicos no século XIV, a República do Gana seguia a religião tradicional Africana. Com a colonização do território, os britâni-cos assumiram grande parte do controle do país, in-clusive no quesito religioso, espalhando o cristianismo na região. A demografia religiosa da República do Ga-na constitui-se, atualmente, por uma estimativa de 56,7% cristãos (18% protestantes e 13,1% católicos) 22,1% crenças tradicionais, 19,8% muçulmanos e o,5% ateus.  Os Direitos Humanos Liberdade Religiosa  Em relação aos direitos de liberdade religiosa, Gana apresenta certa coexistência pacífica entre os 5 dife-

rentes grupos religiosos do país, principalmente entre os grupos católicos e mulçumanos. A base para esta relativa coexistência religiosa encontra-se na Consti-tuição de Gana, que reconhece a liberdade religiosa. Apesar de conseguir preservar relativa paz entre suas organizações religiosas em seu território, o país se encontra localizado na África Ocidental, onde o índice de rivalidades religiosas é elevado e gera inúmeras turbulências, com a existência de grupos fundamenta-listas que causam terrorismo na região.  Esse fato é levado a serio pelo governo de Gana, que busca meios para diminuir os conflitos religiosos na África e busca a liberdade religiosa, por meio de discursos diplomáti-cos do presidente do país, promovendo a coexistência pacífica entre as unidades religiosas nacionais e regio-nais.  
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